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- เกี่ยวกับผู้เขียน โบโด เชฟเฟอร์ (Bodo Schäfer) เกิดวันที่ 10 กันยายน 1960

ทีเ่ มืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี แต่เติบโตในสหรัฐอเมริกา
เขาเลิกเรียนกฎหมายกลางคันแล้วหันมาจับธุรกิจค้าขาย
เครื่องประดับเม็กซิกันและเสื้อผ้า แต่ไม่ประสบความส�ำเร็จ
พออายุ 26 ปี ก็ล้มละลาย เขาใช้ชีวิตด้วยเงินเพียง 5 มาร์คต่อวัน นานถึง
8 เดือน จนได้งานเป็นคนขายประกัน ต่อมาเขาได้รู้จัก “โค้ชทางการเงิน”
ซึ่งสอนวิธีการบริหารเงินจนพลิกชีวิตของเขา ท�ำให้เปลี่ยนแปลงไปโดย
สิ้นเชิงจากฐานะยากจนกลายเป็นคนที่ร�่ำรวย
โบโด เป็นนักบรรยาย นักเขียน หนังสือที่ขายดีของเขาจ�ำนวน 3 เล่ม
ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยแล้วคือ หนังสือเล่มนี้ (กฎ 30 ข้อ) วิธีสร้าง
อิสรภาพการเงิน มีเงินล้านใน 7 ปี) และ วิธีคิด วิธีรวย หมาน้อยสอนรวย

1. วิธีสร้างอิสรภาพการเงิน
มีเงินล้านใน 7 ปี

2. วิธีคิด วิธีรวย
หมาน้อยสอนรวย

3. กฎ 30 ข้อเปลีย่ นวิธคี ดิ และชีวติ

จากคนธรรมดาให้เป็น “ผูช้ นะ”

- เกี่ยวกับผู้แปลและเรียบเรียง -

เจนจิรา เสรีโยธิน เกิดทีก่ รุงเทพฯ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทจาก

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยเป็นผูช้ ว่ ยผูส้ อื่ ข่าว GTIA (German
Trade and Invest) ล่ามประจ�ำโครงการการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศขององค์กร
เพือ่ ความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ปัจจุบนั เธอมีอาชีพเป็นอาจารย์
นักแปล นักเขียน และล่ามอิสระ ผลงานเขียนของเธอที่ได้รับรางวัลในนามปากกา
เจนจิ เรื่อง “ครั้งหนึ่ง... คิดถึงเป็นระยะ” ได้รับรางวัลชมเชยประเภทรวมเรื่องสั้น
จากส�ำนักงานการศึกษาพื้นฐานและหนังสือแนะน�ำ เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ปี พ.ศ. 2556
“คืนหนึง่ ... คิดถึงอีกครัง้ ” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เซเว่นบุค๊ อวอร์ด ปี พ.ศ. 2557
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หมายเหตุ บรรณาธิการ
คนเราทุกคนมีศักยภาพเหนือกว่าที่เราคิดมากมาย

แต่การที่เรายังไม่ประสบความส�ำเร็จเป็น “ผู้ชนะ” ก็เพราะวิธีคิดของ
ตัวเราเอง คนส่วนใหญ่พยายามอย่างหนัก แต่พอล้มเหลวก็แพ้ใจตัวเอง
ล้มเลิกในสิง่ ทีต่ งั้ เป้าหมายไว้ กลายไปเป็น “คนธรรมดา” เช่นเดิม เพราะ
คิดว่ามีแต่ความล้มเหลวเท่านั้นที่ตนจะได้รับ ชีวิตมีแต่ขาลง สูญเสีย
ก�ำลังใจและความมั่นใจ คิดว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่มีทางเป็นไปได้
ความจริงแล้วชีวิตคนเรามีขึ้นมีลง ชีวิตต้องเจอช่วงเวลาเหมือน
ฤดูกาล ซึง่ มีชว่ งฤดูรอ้ นทีท่ กุ อย่างส�ำเร็จไปหมด และฤดูหนาวทีไ่ ม่มอี ะไร
ส�ำเร็จเลย “คนธรรมดา” มักคิดว่ามีแต่ฤดูร้อนตลอด แต่ “ผู้ชนะ” จะ
ยอมรับว่ามีฤดูรอ้ นสลับกับฤดูหนาว พวกเขาเรียนรูท้ จี่ ะรับมือกับช่วงเวลา
ขาลงและไม่ปล่อยให้ฤดูหนาวมาท�ำให้หมดก�ำลังใจ ไม่ปล่อยให้เสียเวลา
เปล่าประโยชน์ไปกับการเฝ้ารอว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเอง หรือสิ้นเปลือง
พลังงานโดยการพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ ไม่เสียเวลาหา
ข้ออ้าง แต่รู้ว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหากทุ่มเทให้กับงานที่ใช่ด้วย
วิธีคิดของ “ผู้ชนะ” และมีความกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง
หนังสือ “กฎ 30 ข้อ เปลีย่ นวิธคี ดิ และชีวติ จากคนธรรมดา ให้กลาย
เป็น ‘ผู้ชนะ’” เล่มนี้เป็น หนังสือดี แปลจากหนังสือขายดีภาษาเยอรมัน
Die Gesetze der Gewinner เขียนโดย โบโด เชฟเฟอร์ ที่สอนวิธีคิด
ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตจาก “คนธรรมดา” ให้เป็น “ผู้ชนะ” ได้
ส�ำนักพิมพ์
มีความภูมิใจที่ได้จัดพิมพ์ หนังสือดี
เล่มนีท้ ชี่ ว่ ยให้ทา่ นเปลีย่ นแปลงตนเองจากคนธรรมดาให้กลายเป็น “ผูช้ นะ”
ประสบความส�ำเร็จในชีวิตการงาน ชีวิตส่วนตัว และมีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป
เพราะหนังสือดี เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราให้ดีขึ้นได้

สมชัย เบญจมิตร

6

กฎ 30 ข้อ เปลี่ยนวิธีคิดและชีวิต จากคนธรรมดา

ให้กลายเป็น “ผู้ชนะ” โดย Bodo Schäfer

“ชีวิตคนเรามีขึ้นมีลง

ชีวิตต้องเจอช่วงเวลา
เหมือนฤดูกาลซึ่งมีช่วงฤดูร้อนที่ทุกอย่างส�ำเร็จไปหมด
และฤดูหนาวที่ไม่มีอะไรส�ำเร็จเลย ‘คนธรรมดา’ มัก
คิดว่ามีแต่ฤดูร้อนตลอด แต่ ‘ผู้ชนะ’ จะยอมรับว่ามี
ฤดูร้อนสลับกับฤดูหนาว
พวกเขาเรียนรู้ที่จะรับมือกับช่วงเวลาขาลง และ
ไม่ปล่อยให้ฤดูหนาวมาท�ำให้หมดก�ำลังใจ ไม่ปล่อยให้
เสียเวลาเปล่าประโยชน์ไปกับการเฝ้ารอว่าสถานการณ์
จะดีขึ้นเอง หรือสิ้นเปลืองพลังงานโดยการพยายาม
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้
พวกเขารู้ว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหาก
ทุ่มเทให้กับงานที่ใช่ด้วยวิธีคิดของ ‘ผู้ชนะ’ และมี
ความกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง”
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ค�ำน�ำ
คุณเชือ่ ไหมว่า คุณ “น่าจะ” สามารถท�ำอะไรได้มากกว่า

ชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้ คุณมีความฝัน แต่ความฝันเหล่านั้นมักถูกหน้าที่ ความ
ขุ่นข้อง และธุระปะปังประจ�ำวันบดบังเหมือนม่านคลุมหรือเปล่า
ไอน์สไตน์เคยบอกไว้ว่าเด็กทุกคนล้วนซ่อนอัจฉริยภาพไว้ เราทุกคนจึง
มีโอกาสและมีสิทธิ์จะใช้ชีวิตอย่างผู้ชนะ
คุณอาจรู้สึกแบบที่ผมเคยเป็นเมื่อหลายปีก่อน ตอนนั้นผมมองหา
“ผู้ชี้ทาง” หาค�ำชี้แนะที่จะช่วยผมได้
ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อผมบอกกับโค้ชคนแรกของผมว่า “ผมยอมท�ำทุก
อย่างเพื่อจะได้ประสบความส�ำเร็จเหมือนคุณ” เขาส่ายหน้าอย่างกังขา “ผมไม่
แน่ใจเรื่องนั้น คุณเชฟเฟอร์”
ผมยืนยันว่าความปรารถนาของผมจริงจัง โค้ชจึงตอบผมว่า “งั้นคุณ

มาเรียนรู้จากผมทุกสามวัน เขียนทุกอย่างและท�ำทุกอย่างที่ผมบอก”
ตอนแรกผมอยากหาสูตรความส�ำเร็จและความสุข แน่นอน สูตร
แบบนั้นไม่ได้มีแค่สูตรเดียว เพราะชีวิตมีหลายด้านเกินไป
ผมยังต้องการให้โค้ชช่วยแก้ปัญหาตอนนั้น แม้แต่ในเรื่องนี้ ความหวัง
ในตอนแรกของผมก็ไม่สมหวัง แทนที่จะช่วยแก้ไขสถานการณ์ล�ำบากให้ผม
โค้ชกลับอธิบายกฎของผู้ชนะ แต่แล้วสิ่งที่ผมไม่เข้าใจในตอนแรกได้กลายเป็น
สิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลในภายหลัง ผมไม่เพียงแต่เรียนรู้ที่จะจัดการกับปัญหา
เฉพาะหน้าได้ด้วยตัวเอง แต่ยังพร้อมรับความท้าทายในอนาคตอีกด้วย
แน่นอน ทุกวันนี้ผมก็ยังพบกับสถานการณ์ยากล�ำบากอยู่ แต่ผมจะ
ถามตัวเองว่า ‘โค้ชจะบอกเราว่ายังไงนะ’ แล้วผมจะได้ยินเสียงของโค้ชในความ
คิด เห็นหน้าโค้ช และรู้สึกมั่นใจว่าก�ำลังท�ำสิ่งที่ถูกต้อง
มีหลายสิง่ ในชีวติ ทีค่ นอืน่ ชักจูงให้ผมกังขา แต่ผมจะนึกถึงค�ำพูดของโค้ช
เสมอว่า “มีเรื่องที่ท�ำให้ผมโมโหคือเวลามีคนดูถูกคนอื่นและเขาจะท�ำเสมอเวลา
จะขโมยโอกาสของคนอืน่ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จและมีความสุข ไม่มใี ครมีสทิ ธิบ์ อก
คนอืน่ ว่า ‘คุณมีชวี ติ ทีด่ กี ว่านีไ้ ม่ได้!’ และไม่มใี ครควรพูดแบบนัน้ กับตัวเองด้วย”
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ไม่ใช่ทุกคนที่โชคดีได้เจอครูแบบนี้ ดังนั้นผมจึงเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อ
สรุปหลักการส�ำคัญเพื่อความส�ำเร็จในการเป็น “ผู้ชนะ” ที่ผมมีโอกาสเรียนรู้มา
กฎเหล่านี้คือความจริงเก่าแก่ที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้ว คนส่วนใหญ่รู้จักกฎบาง
ข้อแต่พวกเขาไม่ได้น�ำมาประยุกต์ใช้ มีค�ำพูดมากมายที่เราเคยได้ยินมาเป็นสิบ
ปี แต่เพิ่งมาทึ่งในความลึกซึ้งและความรุ่มรวยของความคิดนั้นในปีที่สิบเอ็ด
หากคุณท�ำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้ คุณจะพบความจริงสามอย่างคือ

ประการแรก กฎบางกฎอาจดูขัดแย้งกันเอง ซึ่งบางคนอาจพยายาม
วิจารณ์มันอยู่ แต่กฎของผู้ชนะเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา และชีวิตของเราล้วน
เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ดังนั้นสิ่งที่ดูเหมือนความขัดแย้งนั้น ในความเป็นจริง
แล้ว อาจเป็นชิ้นส่วนส�ำคัญของภาพรวมใหญ่ทั้งหมดก็ได้
ประการที่สอง คุณจะเจอค�ำพูดเดิมซ�้ำไปมา เพราะผมต้องแสดงให้เห็น
ว่ากฎแต่ละกฎมีความสัมพันธ์เชือ่ มโยงกัน ต่อเมือ่ เรามองกฎให้สมั พันธ์กนั กฎ
เหล่านั้นจะช่วยปรับปรุงชีวิตของเราได้อย่างแท้จริง
ประการที่สาม คุณจะสังเกตว่าการใช้ชีวิตตามกฎของผู้ชนะไม่ใช่เรื่อง
ง่าย แต่เรามีอ�ำนาจพอที่จะท�ำ เราสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราเมื่อใดก็ได้ ความ
ส�ำเร็จและการสมปรารถนาไม่จ�ำเป็นต้องเกิดจากโชคเสมอไป ส่วนใหญ่แล้วมัน
เป็นผลจากการด�ำเนินชีวิตตามหลักการบางอย่างต่างหาก
ไม่ใช่ทุกคนที่ชอบการค้นพบความจริงเหล่านี้ หลายคนชอบมองตัวเอง
เป็นเหยื่อมากกว่า พวกเขาจะได้มีข้ออ้าง แต่ความจริงคือเรามีทางเลือก และ
มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในตอนนี้ของเรา แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเปลี่ยน
สถานการณ์อย่างไรต่างหาก คุณและผม เราทุกคนต่างมีโอกาสเป็นผู้ชนะ ซึ่ง
หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วย “สูตร” ที่คุณสามารถน�ำไปใช้ได้ทันที
ผมหวังว่ากฎของผู้ชนะจะท�ำให้คุณมีก�ำลังใจ ผมขออวยพรคุณสาม

อย่างครับ ขอให้คณ
ุ เปลีย่ นความปรารถนาให้เป็นความจริงได้ ขอให้ช่วงเวลา
มีค่าของคุณท�ำให้ชีวิตประจ�ำวันมีความสุข และ ขอให้คุณกลายเป็นคนที่
สามารถจะเป็นได้

					
					

ด้วยความจริงใจ
โบโด เชฟเฟอร์
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กฎข้อ 1
: ต้องตัดสินใจ
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีสายน�้ำสายเล็กไหลมาถึง

ริมทะเลทรายใหญ่ แล้วมันก็ได้ยินเสียงบอกมันว่า “ไปเลย จงไหลต่อไป”
แต่สายน�้ำหวาดกลัวสิ่งใหม่ที่มันไม่รู้จัก มันกลัวความเปลี่ยนแปลง แม้
อยากจะได้น�้ำมาเติมมากขึ้นและอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้ แต่มันก็ไม่อยาก
เปลี่ยนแปลง และไม่อยากรับความเสี่ยง
แต่เสียงนั้นก็ดังขึ้นอีก “ถ้าเจ้าไม่กล้าที่จะไปต่อ เจ้าจะไม่มีวันรู้
ว่าท�ำอะไรได้ จงวางใจเถิดว่าเจ้าจะรับมือกับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ จงไหล
ต่อไปเถิด”
สายน�้ำจึงตัดสินใจไหลต่อไปแต่ก็ยังไม่สบายใจนัก ในทะเลทราย
ร้อนระอุขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดสายน�้ำก็แห้งผาก หยดน�้ำเล็ก ๆ ที่ระเหย
ขึ้นไปรวมตัวกันกลางอากาศเบื้องบนแล้วรวมตัวเป็นเมฆล่องลอยข้าม
ทะเลทรายและเดินทางหลายวันจนผ่านทะเลทรายไปถึงทะเลกว้าง จากนัน้
กลั่นตัวเป็นสายฝนจนหมด
สายน�้ำน้อยจึงมีชีวิตที่ดีเกินกว่าที่มันจะเคยกล้าจินตนาการ ขณะ
ที่ปล่อยตัวให้คลื่นพัดพาอย่างอ่อนโยน มันคิดพลางยิ้มไปด้วยว่า “เรา
เคยเปลี่ยนรูปร่างมาหลายรอบ แต่ตอนนี้ เราเป็นตัวเองมากกว่าแต่ก่อน
เสียอีก”
l

l

l

การตัดสินใจเป็นเรื่องยากส�ำหรับหลายคน โดยเฉพาะ

ตอนทีจ่ ำ� เป็นจะต้องเสีย่ ง นอกจากนีพ้ วกเขายังกลัวความเปลีย่ นแปลงด้วย
เพราะมีหลายอย่างต้องเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นตารางชีวิต ที่อยู่ เพื่อนฝูง
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คนรู้จัก ทั้งหมดนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ แต่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดเกิดขึ้นภายในตัวคุณ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่กลัว แต่คุณลองถาม
ตัวเองดูสิว่าคุณอยากเป็นอย่างที่เป็นอยู่ หรืออยากเติบโตและเปลี่ยนไป
ในทางทีด่ ขี นึ้ ทุกการเติบโตและเปลีย่ นแปลงต้องมีการตัดสินใจก่อนเสมอ
แต่ความกลัวว่าจะตัดสินใจผิดใหญ่หลวงมาก กลัวว่าจะต้องออก
จากพื้นที่ “ปลอดภัย” ที่คุ้นเคย และต้องแลกกับสิ่งที่ไม่คุ้นชิน ขั้นตอน
นี้แหละคือโอกาสที่จะเติบโต มันคือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ทุกคน

การตัดสินใจทุกครั้งหมายถึงการตัดขาด
ค�ำว่า ตัด-สินใจ ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าทุกการตัดสินใจหมายถึง
การตัด เมื่อตัดสินใจทุกครั้งแสดงว่าเราเลือกโอกาสหนึ่ง ขณะเดียวกัน
ก็ตัดโอกาสอื่น ๆ คนที่ตัดสินใจจะจริงจังถึงขั้นตั้งใจตัดขาดการเข้าถึง
โอกาสอื่นทั้งหมด
เวลาที่ต้องตัดสินใจครั้งส�ำคัญในชีวิต เราต้องเลือกระหว่างอดีต
กับอนาคต เราสามารถตัดสินใจว่าจะยึดติดกับสิ่งที่เรามี แต่ไม่มีอิสระที่
จะพบโอกาสใหม่ ขณะเดียวกันก็หมายความว่าเราจะตัดขาดจากความฝัน
และวิสัยทัศน์ที่จะมีอนาคตมาเติมเต็ม หรือเราอาจปล่อยวางทุกอย่างเพื่อ
ให้มือทั้งสองว่างพอส�ำหรับเป้าหมายและความฝัน
การยึดสิ่งที่ให้ “ความปลอดภัย” และไขว่คว้าเป้าหมายที่ใฝ่ฝันนั้น
ไม่สามารถไปพร้อมกันได้ เราต้องเลือกระหว่างการแยกจาก “ความ
ปลอดภัย” หรือจากโอกาสที่จะท�ำฝันให้เป็นจริง
คุณตัดสินใจเลือกอะไร อยากยึดติดกับอดีตหรือเลือกโอกาสที่จะ
มีอนาคตที่มั่งคั่ง คุณเท่านั้นที่รู้ค�ำตอบ คุณรู้ดีว่าตนเองมีความสุขกับ
ชีวิตในตอนนี้หรือเปล่า หรือต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง การ
เปลี่ยนแปลงจึงต้องเริ่มต้นด้วยการ ตัด-สินใจ เสมอ มันคือการตัดขาด
ซึ่งจะต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมาก
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คนที่ไม่ตัดสินใจ คือคนที่
ก�ำลังสกัดความก้าวหน้าของตนเอง
คุณรู้ไหมว่าลิงในแอฟริกาถูกจับได้อย่างไร นายพรานวางก้อนหิน
ขนาดเท่าไข่ไก่ในรูของต้นไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหกเซนติเมตร โดย
ท�ำท่าแอบวาง ลิงจะคอยเฝ้าดูพรานอยู่ห่าง ๆ และอยากรู้ว่าพรานท�ำอะไร
เมื่อนายพรานถอยออกมาสองสามเมตร ลิงจะวิ่งไปที่ต้นไม้ทันที
และล้วงมือเข้าไปในรู คล�ำหาและพยายามเอาหินออกจากรู แต่ขนาดของ
รูเล็กเกินไป มันจึงติดอยู่ตรงนั้น อันที่จริงลิงสามารถเอามือออกจากรู
เมื่อไหร่ก็ได้อย่างง่ายดายถ้าเพียงแต่มันยอมปล่อยหิน แต่มันตัดใจไม่ได้
ดังนั้นพรานจึงจับลิงได้อย่างสบาย ๆ โดยการเอากระสอบมาครอบ
เราเองก็ก�ำลังถูกอดีตกักขังไว้หรือเปล่า เรายึดติดกับสิ่งของและ
ความมั่นคงหรือเปล่า มือของเราจึงไม่ว่างพอที่จะเปิดรับชีวิตที่มีความสุข
มากกว่านี้ เราจึงพบค�ำถามพื้นฐานที่ส�ำคัญว่าเราต้องการอะไรในชีวิต
ธีโอดอร์ รูสเวลต์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ เคยกล่าวไว้ว่า
“ยอมเสี่ยงเรื่องใหญ่แล้วได้ชัยชนะยิ่งใหญ่ยังดีซะกว่า แม้ว่าจะเสี่ยงที่
จะล้มเหลวก็ยังดีกว่าถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มพวกคิดอะไรง่าย ๆ ที่ไม่เคย
สัมผัสกับความดีใจหรือเสียใจสุด ๆ เลย เพราะพวกเขาเอาแต่อยู่ใน
พื้นที่สีเทาที่ไม่มีทั้งชัยชนะและความพ่ายแพ้”
ผู้ชนะจะไม่ปิดกั้นตัวเอง พวกเขาไม่ยึดติดกับสภาพการณ์ที่ไม่น่า
พอใจ พวกเขากล้าท�ำอะไรที่เสี่ยงอันตรายได้ เพราะรู้ว่าถึงอย่างไรก็ยังดี
กว่าอยู่อย่างยากจนข้นแค้น ส�ำหรับคนส่วนใหญ่ในยุโรป ความยากจน
ไม่ได้หมายถึงการอดอยาก แต่หมายถึงการต้องอยู่อย่างซังกะตายไปวัน ๆ
มันมีความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงระหว่างการแข่งเพื่อไม่แพ้กับ
แข่งเพื่อชนะ คนที่พยายามที่จะไม่ให้แพ้จะจดจ่อกับความเสี่ยงและ
อันตราย ส่วนคนทีต่ งั้ เป้าว่าจะต้องชนะ จะคอยมองหาโอกาสชนะมากกว่า
คุณคิดว่าคนไหนจะรู้สึกเป็นสุขมากกว่ากัน
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เหตุผลที่คนลังเล
1. หลายคนคิดว่าตนเองต้องท�ำอาชีพเดียวตลอดชีวิต
หลายคนเลือกอาชีพจากการตัดสินใจของวัยรุน่ โง่ ๆ คนหนึง่ นัน่ คือ
ตัวเราเอง การตัดสินใจครั้งนั้นอาจดีหรือไม่ดีก็ได้ ที่ส�ำคัญคือเรารักงาน
ของตัวเองหรือเปล่า ชีวิตคนเราสั้นเกินกว่าจะทนท�ำงานที่เราไม่รักจริง ๆ
ทุกวัน ไม่ว่าคุณจะท�ำอาชีพอะไร คุณต้องแข่งขันกับคนที่รักงานนี้
เช่นเดียวกัน
2. หลายคนคิดว่าตัดสินใจ “ทีหลัง” ก็ได้
คนที่ไม่ตัดสินใจจะสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง แม้ว่าการไม่
ตัดสินใจจะเป็นสิง่ ทีเ่ ป็นไปไม่ได้กต็ าม เพราะการทีค่ ณ
ุ ไม่ตดั สินใจก็แสดง
ว่าคุณตัดสินใจแล้ว นั่นคือคุณได้เลือกแล้วว่าจะให้ทุกอย่างยังคงเป็น
เหมือนเดิม กล่าวคือคุณเลือกการไม่ตัดสินใจ สภาพเช่นนี้กินพลังงาน
มหาศาล และเป็นภาระ คุณจะไม่มีอิสระและเคลื่อนไหวไม่ได้ดังใจ
กระนั้น หลายคนก็บอกว่าเอาไว้ตัดสินใจทีหลังก็ได้ ทางที่ดี คุณ
ควรลองจินตนาการว่าเป้าหมายของคุณอยู่บนบันไดเลื่อน มันเคลื่อนที่
ตลอดเวลาและห่างจากคุณไปเรื่อย ๆ หากคุณลังเลไม่ยอมตัดสินใจ
แม้แต่เพียงชั่วครู่ เป้าหมายก็จะลอยออกไปไกลเกินเอื้อมแล้ว
3. หลายคนกลัวตัดสินใจ “ผิด”
มีหลายคนที่กลัวว่าตนเองจะตัดสินใจผิด แต่ที่จริงมันไม่มีการ
ตัดสินใจผิดหรอก เพราะเมื่อตัดสินใจ คุณแค่เลือกทางใดทางหนึ่ง คุณ
จึงไม่มีทางรู้ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรหากตัดสินใจอย่างอื่น
ตัวอย่างเช่น คุณต้องตัดสินใจว่าจะไปทะเลหรือภูเขา คุณเลือก
ภูเขา น่าเสียดายที่ในภูเขามีฝนตกหนักแทบไม่หยุดตลอดสิบวันที่คุณอยู่
ที่นั่น คนส่วนใหญ่จะบอกว่า “ฉันตัดสินใจพลาด” แต่มันจริงหรือ!
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ไม่จริงเสมอไปหรอก เพราะคุณก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรที่ทะเล คุณ
อาจกินอาหารเป็นพิษและต้องนอนแซ่วตลอดก็ได้ บางทีคุณอาจจะได้เจอ
แฟนในฝันที่ภูเขา เราคิดทันทีว่าสิ่งที่เคยตัดสินใจไปตอนแรกคือการ
ตัดสินใจที่ “ผิด” ความจริงก็คือ เราไม่มีทางรู้แน่ว่าจะเจออะไรที่ดีกว่า
หรือเปล่าหากไม่ตัดสินใจแบบนี้ เพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไร
หลังจากที่ลองพิจารณาสักพัก คุณจะเห็นว่า ไม่ว่าคุณตัดสินใจอย่างไร
ก็ยังดีกว่าไม่ตัดสินใจเลย
4. หลายคนคิดว่าสามารถตัดสินใจได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องเจ็บปวดเลย
ดูเหมือนการตัดสินใจที่ดีที่สุดคือการจ�ำเป็นต้องตัดสินใจ หลาย
คนจึงมักรอให้เหลือทางเลือกเดียวจะได้ไม่มีทางเลือกอื่น แต่เรามองข้าม
ไปว่านั่นไม่ใช่การตัดสินใจ สาเหตุเพราะมันไม่มีทางให้เลือกแล้ว
ต่อเมื่อคุณให้ความส�ำคัญกับทั้งสองทาง การเลือกจึงยิ่งมีพลัง ยิ่ง
ให้ความส�ำคัญกับทางที่ไม่ได้เลือก เท่ากับว่าคุณยิ่งให้ความส�ำคัญกับทาง
ที่เลือกมากขึ้น
ดังนัน้ หากต้องการนับถือตัวเองมากกว่าเดิม จงตัดสินใจทันที “ฝึก
กล้ามเนื้อตัดสินใจ” ของคุณเสียตั้งแต่ตอนนี้

ชั่วขณะแห่งการตัดสินใจ
จะก�ำหนดชะตากรรมของคุณ
สมมุติว่าในอีกหลายปีข้างหน้า มีคนแปลกหน้าปรากฏขึ้นในชีวิต
ของคุณ เขาครอบครองกุญแจบ้านและรถของคุณ เขามาอยู่ในบ้านและ
นั่งที่โต๊ะคุณ ใช้ทุกอย่างที่คุณท�ำงานหนักแลกมาและมีคุณค่าทางใจของ
คุณ เขาดูบัญชีและตรวจสอบว่าปีที่ผ่าน ๆ มาคุณท�ำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน
บ้างหรือเปล่า เขามานอนบนเตียงของคุณ และแม้คณ
ุ จะมองเขาในกระจก
อย่างไม่ชอบใจ แต่เขาก็คือคุณ คนผู้นี้คือคุณเอง คุณสร้างเขาขึ้นมาจาก
การตัดสินใจของคุณในวันนี้ และจากสิ่งที่คุณท�ำหรือไม่ท�ำในวันนี้

16 กฎ 30 ข้อ เปลี่ยนวิธีคิดและชีวิต จากคนธรรมดา ให้กลายเป็น “ผู้ชนะ” โดย Bodo Schäfer

บุคคลนี้จะหน้าตาเป็นอย่างไร เขาจะอยู่แบบไหน จะท�ำอะไร มี
เพื่อนแบบไหน มีคุณภาพชีวิตอย่างไร จะเป็นคนมีความสุขที่มีชีวิตเติม
เต็มหรือไม่
การตัดสินใจในวันนี้ของคุณจะก�ำหนดค�ำตอบของค�ำถามเหล่านั้น
คนที่มีความมั่นใจต�่ำจะปกป้องตัวเองโดยการไม่ท�ำอะไรเสี่ยง หลายคน
จึงยึดติดกับสิ่งที่พวกเขาขาดไม่ได้ แต่ความเสี่ยงที่ใหญ่หลวงที่สุดคือคุณ
จะต้องทนใช้ชีวิตที่ไม่ชอบ ชายผู้ประสบความส�ำเร็จคนหนึ่งจึงบอกว่า
“จะกลัวตกไปท�ำไมในเมื่ออยู่บนพื้นแล้ว คงไม่ตกไปต�่ำกว่านี้อีกแล้ว”
ผู้ชนะจึงตัดสินใจโดยอิงจากสิ่งที่พวกเขาต้องการจริง ๆ พวกเขา
ตัดสินใจรวดเร็วและยึดถือมัน แต่คนส่วนใหญ่ลังเลอยู่นานกว่าจะ
ตัดสินใจ พอตัดสินใจแล้วก็เปลี่ยนใจอีก ผู้ชนะสามารถตัดสินใจได้เร็ว
เพราะรู้ว่าการตัดสินใจแย่ยังดีกว่าไม่ได้ตัดสินใจเลย พวกเขาตัดสินใจ
ได้เร็วเพราะรู้ว่าตนเองต้องการอะไร
กุญแจที่จะท�ำให้ตัดสินใจได้คือการรู้คุณค่าของตัวเอง เมื่อเห็น
คุณค่าของตัวเองอย่างชัดเจน คุณจะตัดสินใจได้อย่างง่ายดาย
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l

แบบฝึกหัด l

วัน นี้ ฉั น จะพั ฒ นาความสามารถในการตั ด สิ น ใจโดยการท� ำ ตาม

ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ฉั น จะฝึ ก ความสามารถในการตั ด สิ น ใจอย่ า งรวดเร็ ว กั บ เรื่ อ ง
เล็กน้อย โดยจินตนาการว่ามีกล้ามเนื้อที่ใช้ในการตัดสินใจซึ่ง
จะแข็งแรงขึ้นทุกครั้งเมื่อฉันตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
บางคนอ่านเมนู 15 นาทีก่อนจะสั่งสปาเกตตีโบลอนญา แต่วันนี้
ฉันตั้งใจจะตัดสินใจสั่งอาหารและเครื่องดื่มภายใน 30 วินาที แม้
จะมีความเสี่ยงที่อาจจะได้ของไม่อร่อยก็ตาม วันนี้ฉันจะตัดสินใจ
เสี่ยงเรื่องเล็กน้อยทุกอย่างภายใน 30 วินาที
2. ฉันจะถามตัวเองเมื่อตัดสินใจทุกครั้งว่า ผลจากการตัดสินใจจะ
เป็นอย่างไร และการตัดสินใจจะน�ำความสุขมาให้ตัวฉันและคน
รอบข้างหรือไม่ วิธีนี้ท�ำให้ฉันเรียนรู้ที่จะฟังเสียงในใจของตัวเอง
3. ฉันจะตอบค�ำถามเหล่านี้เป็นลายลักษณ์อักษร ฉันอยากเป็นใคร
ในอีกห้าปี ในอีกห้าปีฉันอยากท�ำอะไร ฉันอยากมีอะไร และการ
ตัดสินใจทุกอย่างของฉันจะอิงกับเป้าหมายเหล่านี้ ฉันพร้อมที่จะ
แยกจากอะไรบางอย่างทีฉ่ นั ไม่ได้ชอบจริง ๆ เพือ่ ให้สองมือว่างพอที่
จะท�ำตามความฝัน
4. ฉันจะพิจารณาว่ามีเรื่องตัดสินใจ “ยาก” เรื่องไหนที่ผัดมานาน
ฉันจะเขียนทางเลือกแต่ละข้อออกมา แล้วพิจารณาว่าจะน�ำไป
ปรึกษาคนที่มีประสบการณ์ได้หรือเปล่า จากนั้นจะเขียนก�ำหนด
เส้นตายที่ต้องตัดสินใจให้ได้
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กฎข้อ 2
: เรียนรู้และเติบโตตลอดเวลา
ต�ำนานสร้างโลกของอินเดียโบราณเรื่องหนึ่งเล่าว่า

ตอนแรกพระเจ้าสร้างหอยและวางมันไว้ที่ใต้ท้องทะเล ชีวิตของพวกมัน
ไม่น่าตื่นเต้นเลย ตลอดทั้งวันพวกหอยไม่ได้ท�ำอะไรนอกจากอ้าเปลือก
หอย ปล่อยให้น�้ำทะเลไหลผ่านเล็กน้อยและก็ปิดเปลือกอีก วันแล้ว
วันเล่า พวกมันไม่ได้ท�ำอะไรเลยนอกจาก ปิด เปิด ปิด เปิด ปิด เปิด
เปลือกหอย
แล้วพระเจ้าก็สร้างอินทรีขึ้นมา ทรงให้อิสระมันที่จะบินและไปถึง
ยอดเขาที่สูงที่สุดด้วยตนเอง มันจึงแทบไม่มีขีดจ�ำกัด แต่อินทรีต้องแลก
สิ่งหนึ่งกับอิสระของมัน นั่นคือ ทุกวันมันต้องต่อสู้เพื่อหาอาหาร และ
ไม่มีอะไรตกถึงปากมันง่าย ๆ หากมีลูก อินทรีต้องออกล่าทั้งวันเพื่อหา
อาหารให้เพียงพอ แต่มันก็ยินดีแลก
ในที่สุด พระเจ้าก็สร้างมนุษย์และน�ำเขาไปหาหอยกาบก่อน จากนั้น
ก็นกอินทรี แล้วพระองค์ก็บอกให้เขาตัดสินใจว่าอยากใช้ชีวิตแบบใด
l

l

l

“รรตต” เรียนรู้และเติบโตเสมอ
เรามีสิทธิเลือกระหว่างชีวิตสองแบบ หอยกาบเป็นตัวอย่างของคน
ที่พลาดโอกาสจะเปิดโลกทัศน์ของตัวเอง ราคาที่ต้องจ่ายคือต้องท�ำเรื่อง
เดิม ๆ ไปตลอดชีวิต นโปเลียน ฮิลล์ บอกว่า “คนบางคนตายก่อน
เวลาสมควรเพราะกินมากเกินไป บางคนก็ตายเพราะดื่มมากเกินไป
และมีบางคนที่เหี่ยวแห้งและตายไปเพราะไม่มีอะไรจะท�ำเลย”

กฎข้อ 2 : เรียนรู้และเติบโตตลอดเวลา 19

คนที่เลือกจะใช้ชีวิตอย่างอินทรีย่อมไม่ได้เลือกทางง่าย อาจมี
หนทางเดียวที่ช่วยให้ฝ่าฟันเส้นทางนี้ไปได้คือต้องสนุกกับการเรียนรู้และ
เติบโต ยิ่งเรียนรู้และเติบโต ก็ยิ่งมีอิสระ หากมองเช่นนี้ ความท้าทาย
และปัญหาต่าง ๆ จะกลายเป็นบทเรียน
ปรัชญาชีวิต ที่ว่า “รรตต - เรียนรู้และเติบโตตลอดเวลา” มี

พื้นฐานมาจากความจริงสี่ประการ คือ

1. การเติบโตเป็นส่วนหนึ่งของรหัสพันธุกรรมของมนุษย์
เรารู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือสิ่งมีชีวิต ก็เพราะทุกอย่างที่มีชีวิตจะ
เติบโต เราจึงแยกความแตกต่างของก้อนหินจากปะการังที่มีชีวิตได้ เมื่อ
สิ่งมีชีวิตหยุดเติบโตและหยุดเปลี่ยนแปลง มันก็จะตาย ส่วนหนึ่งเพราะ
การเติบโตเป็นกฎของชีวติ แต่ไม่ได้หมายถึงการเติบโตเฉย ๆ วิวฒ
ั นาการ
หมายถึงการเติบโตอย่างมีเป้าหมาย เป็นการเติบโตเพื่อให้รับมือกับชีวิต
ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการพัฒนาตนเอง
2. “รรตต” เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์
หากมองเด็ก ๆ เราจะรู้สึกได้ว่าการเติบโตและเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่
ในธรรมชาติของตัวเราตั้งแต่ต้น เด็ก ๆ ต้องการส�ำรวจ เรียนรู้ ตรวจสอบ
และพัฒนาความสามารถของตนเองตลอดเวลา พวกเขาจึงชอบผจญภัย
และเสีย่ งอันตรายโดยไม่กลัวว่าตัวเองจะเป็นอันตราย เราอาจสงสัยว่าเด็ก
เอาพลังงานมากมายมาจากไหน ความจริงก็คือ มนุษย์อาจยังมีพลังงาน
มากกว่านี้อีกมาก หากพวกเขาใช้ชีวิตเพื่อเติมเต็มความต้องการได้ส�ำเร็จ
ลองเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่ที่ไม่เรียนรู้และไม่ยอมโต ทั้งที่พวกเขา
จะหาทางใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุด แต่พวกเขาส่วนใหญ่กลับดู
ไม่มีความสุข เหตุผลก็ง่ายมาก เพราะหากหยุดเติบโตและเรียนรู้ ชีวิต
จะไร้ความหมายและว่างเปล่า หากไม่สามารถท�ำความปรารถนาให้เป็น
จริง เราจะไม่มีความสุขและไม่มีพลังงาน
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3. ทุกศาสนาสอนให้มนุษย์เป็นคน “ที่ดีขึ้น”
ไม่ใช่เพราะความศรัทธาเท่านั้น แต่เพราะทุกศาสนาในโลกล้วน
แสดงความปรารถนาของมนุษย์ ศาสนามีหน้าที่ช่วยตอบสนองความ
ปรารถนาที่จะได้รับการไถ่บาป การรู้แจ้ง ความศักดิ์สิทธิ์ ความสงบ
ชีวิตที่ดีขึ้นและความรัก แต่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราเปลี่ยนตัวเอง
ไม่มีศาสนาใดที่สอนว่า “ไม่ควรเปลี่ยนแปลงตัวเอง”
4. กฎเหล็กส�ำหรับทุกระบบเศรษฐกิจและทุกบริษัทคือ ห้ามหยุดนิ่ง
บริษัทต้องเติบโตหรือไม่ก็อ่อนแอลง คนที่พยายามหยุดอยู่ที่
ระดับใดระดับหนึง่ จะพ่ายแพ้ในการแข่งขันระยะยาว คนทีท่ ำ� งานในวงการ
ธุรกิจต้องเรียนรู้และเติบโต มิฉะนั้นจะอ่อนแอลง ดร.ดับบลิว เอ็ดเวิร์ดส์
เดมมิง ให้ค�ำนิยามความคิดที่มีคุณภาพว่า “คุณภาพไม่ได้หมายถึงการ
ท�ำตามมาตรฐานหนึ่งเท่านั้น แต่หมายถึงการพัฒนาตลอดเวลาใน
กระบวนการที่มีการกระตือรือร้นและไม่หยุดนิ่ง”
เราจะมีความสุขได้อย่างไร หากละเมิดกฎของชีวิต กฎของ
วิวัฒนาการ ความต้องการ ความปรารถนา และหลักเหตุผล เศรษฐกิจ
การเรียนรูแ้ ละเติบโตเป็นส่วนหนึง่ ในความหมายชีวติ ของเรา ไม่มยี าขนาน
ใดหรือความเพลิดเพลินใดจะให้สิ่งที่เราจะเป็นและได้แบบที่เราจะได้
จากการ “รรตต”

สิ่งที่ต้องตัดสินใจเสมอ
เราอาจคิดว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งในชีวิต เราจะต้องเลือกวิถีชีวิตแบบใด
แบบหนึ่งอย่างถาวร แต่ในความเป็นจริง เราต้องคอยเติมพลังให้สิ่งที่เรา
ตัดสินใจไปแล้วตลอดเวลา
เราต้องคอยบังคับให้ตวั เองอ่านหนังสือ เขียนบันทึก ไปงานสัมมนา
พยายามอยู่กับคนที่เราจะเรียนรู้อะไรจากเขาได้
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มันมีสองเหตุผลหลักที่ท�ำให้คนหยุดเรียนรู้และเติบโต
เหตุผลข้อแรกคือ คิดว่าตนเองพัฒนากว่านี้ไม่ได้แล้ว แต่ความจริง
คือเราเรียนรู้และเติบโตได้ตลอดเวลา เดวิด โบวี นักร้องชาวอังกฤษ
บอกว่า “วันใดที่คิดว่าไม่สามารถพัฒนาไปกว่านี้ได้อีกแล้ว คุณจะเริ่ม
เล่นแต่เพลงเดิม ๆ ซ�้ำ ๆ”
เหตุผลข้อสอง คือความเฉยชา ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งล่อลวงที่น่ากลัว
ที่สุด เพราะมันดูไม่มีพิษมีภัย ดังนั้นหากเราไม่เรียนรู้และเติบโตตลอด
เวลา เราจะมีพฤติกรรมแบบเดิม ๆ อย่างปฏิเสธไม่ได้ และต้องใช้ชีวิต
ต�่ำกว่าระดับที่เราคู่ควร
แต่มีความคิดที่อันตรายที่สุด นั่นคือ “ท�ำผิดนิดหน่อยไม่เสียหาย
อะไรหรอก”

นิทานเรื่องของกบ
อะไรจะเกิดขึน้ หากพวกเราโยนกบฉลาดตัวหนึง่ ลงในหม้อน�ำ้ เดือด
มันจะตัดสินใจทันทีว่า “ในนี้ไม่สบายเลย หนีดีกว่า” แล้วกระโดด
ออกมา แต่หากโยนกบตัวเดียวกันลงในหม้อใส่น�้ำเย็น แล้วเอาไปตั้งบน
เตาซึ่งค่อย ๆ ร้อนขึ้น จะเกิดอะไรขึ้น เจ้ากบจะรู้สึกผ่อนคลาย มันอาจ
สังเกตว่าน�้ำค่อย ๆ ร้อนขึ้น แต่คิดว่า “ร้อนนิดร้อนหน่อยคงไม่เสียหาย
หรอก” ไม่นานมันจะถูกต้ม
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า มีหลายอย่างในชีวิตที่พัฒนาอย่างเชื่องช้า
เช่น หนี้สิน หากตื่นเช้าขึ้นมาและมีหนี้ 68,000 ยูโร (หรือประมาณ 2.5
ล้านบาท) คุณจะตกใจไหม แน่นอน แต่หากจ�ำนวนเงินเพิ่มขึ้นช้า ๆ เช่น
จ�ำนวนเงินจิ๊บจ๊อยแค่ 8.50 ยูโรในวันนี้ (หรือประมาณ 300 บาท)
เพิ่มเป็น 14 ยูโรในวันพรุ่งนี้ (หรือประมาณ 500 บาท) เรามักจะไม่ค่อย
ใส่ใจ แต่ทุกอย่างในชีวิตจะทบทับไปเรื่อย ๆ สักวัน เราจะมีหนี้สิน
ล้นพ้นตัว หรือในทางตรงกันข้ามอาจจะร�่ำรวยมหาศาล
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หากพรุ่งนี้จู่ ๆ เรามีน�้ำหนักเพิ่มขึ้นมา 30 กิโลกรัม เราจะตกใจ
ไหม คงไม่ตอ้ งถามเลย แต่หากเดือนนีน้ ำ�้ หนักของเราเพิม่ มาหนึง่ กิโลกรัม
และเพิ่มอีกหนึ่งกิโลกรัมในเดือนหน้า เรามักจะไม่คิดว่าเป็นเรื่องรุนแรง
นิทานเรือ่ งกบเตือนให้ระวังสิง่ ทีค่ อ่ ย ๆ เพิม่ ขึน้ ว่าอย่าประเมินเรือ่ งเล็กน้อย
ต�่ำเกินไป เพราะเรื่องเล็กน้อยจะค่อย ๆ สั่งสมกลายเป็นเรื่องใหญ่ ทุก
สิ่งทุกอย่างนั้นจะน�ำเราไปใกล้เป้าหมายหรือท�ำให้ไกลกว่าเดิมก็ได้ ไม่มี
อะไรที่ “เป็นกลาง” เราต้องถามตัวเองเสมอว่า “ฉันจะเดินไปทางไหน”

เปรียบเทียบระยะยาว
ไม่ส�ำคัญหรอกว่าวันนี้เราจะกินแอปเปิลหรือช็อกโกแลต จะอ่าน
หนังสือดี ๆ หรือดูละครน�้ำเน่า จะเก็บหรือใช้เงิน 10 ยูโร
แต่เมื่อผ่านไปสิบปี เราจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน การ
กินช็อกโกแลต ดูละครน�้ำเน่าและการใช้เงินอย่างไร้เหตุผล จะท�ำให้
เราอ้วน กลายเป็นคนกลวงและกลายเป็นคนจน แต่การกินผลไม้ อ่าน
หนังสือดี ๆ และการใช้เงินอย่างประหยัด จะท�ำให้เราสุขภาพแข็งแรง มี
ความรู้และร�่ำรวย ไม่มีใครที่เกิดมาแล้วจะตัดสินใจได้อย่างฉลาดเสมอ
แต่ชวี ติ คือผลรวมของการตัดสินใจทัง้ หมดของเรา และการไม่ทำ� อะไรเลย
จึงไม่ใช่สูตรที่ดี

คุณพ่อคนหนึ่งอยากท�ำงานเงียบ ๆ ไม่อยากให้ลูกชายรบกวน

จึงหาอะไรให้ลูกชายท�ำ เขาฉีกแผนที่โลกจากนิตยสารออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ
และบอกให้ลูกต่อแผนที่
และพ่อคนนั้นก็ต้องประหลาดใจเมื่อลูกชายสามารถต่อแผนที่ได้
ถูกต้องในเวลาอันรวดเร็ว พ่อแทบไม่อยากเชื่อที่ลูกของเขาต่อแผนที่ได้
เร็วขนาดนี้ เด็กชายอธิบายว่า “เพราะด้านหลังของแผนที่เป็นหน้าคนครับ
เลยต่อง่าย ผมคิดว่าถ้าหน้าคนสมบูรณ์ โลกก็สมบูรณ์ไปด้วย”

กฎข้อ 2 : เรียนรู้และเติบโตตลอดเวลา 23

นี่คือแก่นของ “รรตต” นั่นเป็นเพราะชิ้นส่วนเล็ก ๆ รวมเป็นตัวเรา
การตัดสินใจทั้งเรื่องเล็กและใหญ่ของเราเป็นตัวก�ำหนดว่าอนาคตของเรา
จะมีหน้าตาอย่างไร หากตัวเราดี โลก (สิ่งรอบตัว) ก็จะดีด้วยเช่นกัน

แพท ไรลีย์
โค้ชที่ประสบความส�ำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์บาสเกตบอลของ
สหรัฐฯ คือ แพท ไรลีย์ ผู้เล่นทีมลอสแอนเจลิสเลเกอร์ส ของเขาในปี
ค.ศ. 1986 เชื่อมั่นกันว่าไม่สามารถพัฒนาตนเองได้มากกว่านี้อีกแล้ว ไร
ลีย์กระตุ้นให้ลูกทีมพัฒนาตนเองขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์ จ�ำนวน 1 เปอร์เซ็นต์
นันั้ ดูตำ�่ มากจนน่าหัวเราะ แต่ไรลียค์ ำ� นวณให้พวกเขาเห็นว่าหากผูเ้ ล่น 12
คน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในเกมได้ห้าด้านเพียงคนละ 1 เปอร์เซ็นต์
ทีมของพวกเขาจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง 60 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่แค่
10 เปอร์เซ็นต์ ก็เพียงพอที่จะคว้าแชมป์แล้ว ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
เพียงคนละ 1 เปอร์เซ็นต์ จึงดูเป็นเรื่องที่เป็นไปได้และง่ายดาย ในที่สุด
ผู้เล่นจึงพยายามท�ำตามนั้น และสามารถคว้าแชมป์ได้อย่างง่ายดาย
สมมุติว่าคุณตัดสินใจจะพัฒนาชีวิตห้าด้านเพียง 1 เปอร์เซ็นต์
เช่น ด้านสุขภาพ ความสัมพันธ์ การเงิน อารมณ์และการงาน และท�ำ
ต่อเนื่องทุกเดือน เพียงแค่หนึ่งปี คุณจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง 60
เปอร์เซ็นต์

“รรตต” จะผลักดันตนเอง
วินัยที่จะท�ำให้เราเรียนรู้และเติบโตตลอดเวลามาจากไหนล่ะ คุณ
อาจตกใจเมื่อรู้ค�ำตอบ ค�ำตอบคือเราต้องใช้ยาวิเศษครับ เคล็ดลับพลัง
ของเอสเทอริกซ์และโอเบลิกซ์* คือน�ำ้ อมฤต น�ำ้ อมฤตในทีน่ คี้ อื สิง่ แวดล้อม
ที่มีอิทธิพลต่อเราโดยที่เรามักไม่รู้ตัวและเป็นปัจจัยหลักที่เราใช้ในการ
* Asterix and Oberix ชื่อซีรีส์การ์ตูนของฝรั่งเศสเกี่ยวกับชาวเผ่าโกลที่ต่อต้านการปกครองของ
โรมันโดยการใช้น�้ำอมฤตเพิ่มความแข็งแกร่ง
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ตัดสินใจทุกวัน สิ่งเหล่านี้คือหนังสือที่เราอ่าน บันทึกที่เราเขียนและ
สัมมนาที่เราไปฟัง
โอเบลิ ก ซ์ นั้ น โชคดี ที่ ต อนเป็ น เด็ ก เขาตกลงไปในหม้ อ น�้ ำ อมฤต
โอเบลิกซ์เป็นเด็กที่โดดเด่นอยู่แล้ว แต่เอสเทอริกซ์ไม่ได้โชคดีแบบนั้น
เขาต้องดื่มน�้ำอมฤตก่อนทุกครั้งเวลาพบสถานการณ์ล�ำบาก เช่นเดียวกับ
พวกเราส่วนใหญ่ เราต้องการตัวช่วยเหล่านี้ นั่นคือคนที่เป็นต้นแบบ
หนังสือที่ให้แรงบันดาลใจ บันทึกที่ช่วยให้เราเข้าใจชีวิต การเรียนรู้จาก
ความผิดพลาด และสร้างความเชือ่ มัน่ ในตนเอง รวมทัง้ การเข้าฟังสัมมนา
ที่ชี้ทางใหม่ ๆ และสร้างแรงกระตุ้น
ยิง่ เรียนรูแ้ ละเติบโตก็ยงิ่ อยากเรียนรูแ้ ละเติบโตมากขึน้ จนกลายเป็น
ธรรมชาติของเรา “รรตต” จะสร้างเสริมตัวของมันเอง
ผู้ชนะเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็น พวกเขาอยากท�ำความรู้จักกับคน
ที่ตนเองอยากจะเป็น ผู้ชนะจะใช้ทั้งค�ำชมและค�ำต�ำหนิเพื่อเรียนรู้และ
เติบโตตลอดเวลา พวกเขาจะรู้จักความพอดี เช่น แม้ว่าจะชอบค�ำชมแต่
ก็ไม่ให้ความส�ำคัญกับมันมากเกินไป และแม้ว่าจะกลัวค�ำต�ำหนิ แต่ก็ไม่
ได้กลัวถึงขั้นจะเป็นจะตายกับมัน
ในเกมโชว์ คนที่ตอบค�ำถามไม่ได้ก็จะต้องตกรอบ ในชีวิตจริงก็
คล้ายกัน ดังนั้น “รรตต” จึงมีความส�ำคัญต่อผู้ชนะ พวกเขาจะเป็น
คนเดิมน้อยลง และกลายเป็นคนใหม่ที่พวกเขาอยากจะเป็นมากขึ้นทุกปี
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l

แบบฝึกหัด l

วันนี้ฉันจะฝึกสร้างนิสัยการเป็นคนเรียนรู้และเติบโตตลอดเวลา
“รรตต” โดยท�ำตามขั้นตอนเหล่านี้
1. ฉันจะตั้งใจอ่านหนังสือที่ให้แรงบันดาลใจเดือนละสองเล่ม และ
อาจเพิ่มมาอ่านสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองเล่ม
2. ฉันจะหาทางเข้าสัมมนาบ่อย ๆ
3. ฉันจะเขียนบันทึกเพิ่มเติมจากบันทึกความส�ำเร็จอีกสองเล่ม คือ
บันทึกการเรียนรู้ ในบันทึกนี้ ฉันจะจดข้อผิดพลาดและบทเรียน
ที่ได้จากความผิดพลาด และ บันทึกไอเดีย เพื่อจดไอเดียดี ๆ
ทั้งหมดของตัวเอง
4. ฉันจะเขียนรายชื่อคนที่อยากท�ำความรู้จัก เพื่อเรียนรู้จากพวกเขา
5. ฉันตั้งใจแน่วแน่ที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้วันละหนึ่งบท
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กฎข้อ 3
: ใช้วันนี้อย่างรู้คุณค่า
หลังจากท�ำงานหนักมาทั้งสัปดาห์ ผู้จัดการคนหนึ่ง

ไปเที่ยวชายทะเลเพื่อที่จะพักผ่อนอย่างสงบ ที่นั่นเธอได้รู้จักเด็กหญิงคน
หนึ่งชื่อเมโลนี เมโลนีอาศัยอยู่กับแม่ในกระท่อมใกล้ ๆ แถวนั้น อารมณ์
ที่สดใสของเด็กหญิงส่งต่อมาถึงผู้จัดการคนนี้อย่างรวดเร็ว ทั้งสองเล่น
ด้วยกันบนชายหาดอย่างสนุกสนาน เมื่อพวกเธอหยุดพักหลังจากเล่นจน
เหนื่อย ก็มีนกนางแอ่นโฉบผ่าน “ความสุขบินมาแล้ว” เด็กหญิงบอก
“อะไรบินมานะจ๊ะ”
“ความสุขค่ะ! แม่ของหนูบอกเสมอว่านกนางแอ่นน�ำความสุขมาให้”
ตอนเย็น ผู้จัดการบอกลาเด็กหญิงแล้วกลับบ้าน
ทุกครั้งที่เธอรู้สึกว่าอยากจะหา “นกนางแอ่น” เธอจะกลับไปหา
เมโลนีที่ชายหาด พวกเธอสนุกกันมาก บางครั้งพวกเธอก็นั่งด้วยกันและ
เฝ้ามองนกนางแอ่น เวลาผ่านไปท�ำให้หญิงสาวรู้สึกเช่นกันว่านกนางแอ่น
น�ำความสุขมาให้จริง ๆ ทั้งสองคนซึ่งเป็นเด็กและผู้ใหญ่ กลายเป็นเพื่อน
กันได้อย่างประหลาด
วันหนึ่ง หญิงสาวไปที่ชายหาดด้วยความเศร้า เมโลนีทักทายเธอ
อย่างร่าเริงเช่นเคย แต่หญิงสาวอยากอยู่คนเดียว “วันนี้ฉันไม่มีอารมณ์
เล่นกับหนู แม่ของฉันเสีย ขอฉันอยู่คนเดียวเถอะ”
“แล้วเจ็บไหมคะ ตอนเธอตาย”
“มันก็ต้องเจ็บอยู่แล้วสิ” หญิงสาวตะคอก และปล่อยเด็กหญิงยืน
อยู่อย่างนั้น หญิงสาวจมอยู่กับความเจ็บปวด
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ไม่กี่สัปดาห์ต่อมา ผู้จัดการรู้สึกดีขึ้นและคิดถึงเมโลนีขึ้นมา เธอ
ยังรู้สึกผิดที่ดุเด็กหญิงไป จึงไปที่ชายหาด แต่ก็ไม่พบเมโลนี
เธอจึงไปที่กระท่อม เธอพบหญิงสาวคนหนึ่ง หญิงสาวหน้าเศร้า
เชิญเธอเข้าไปในบ้าน ผู้จัดการแนะน�ำตนเอง “ฉันคิดถึงเมโลนีจริง ๆ ค่ะ
เราเล่นด้วยกันสนุกมากทุกครั้ง เธอไปอยู่เสียที่ไหนคะ”
“เมโลนีเสียไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะ แกเป็นลูคีเมีย แกไม่ได้บอก
คุณกระมังคะ” ผู้จัดการหญิงรู้สึกเจ็บปวดเหลือเกิน
แม่ของเมโลนีเล่าต่อว่า “แกรักชายหาดแห่งนี้มาก พอแกขอให้พา
มาที่นี่ ฉันเลยปฏิเสธแกไม่ได้ พอมาที่นี่ ดูเหมือนแกจะดีขึ้นมากและมี
ความสุขมาก แต่แล้ว จู่ ๆ อาการของแกก็ทรุดลง” เสียงของเธอสั่น
“แก... เมโลนีขอให้ฉันเอาบางอย่างให้คุณค่ะ เดี๋ยวฉันไปหาก่อน”
แม่ของเมโลนียื่นซองจดหมายระบายสี จ่าหน้าซองว่า “ส�ำหรับ
เพื่อนของหนู” ข้างในเป็นรูปชายหาด ‘ของพวกเธอ’ ที่เด็กหญิงวาดเอง
มีทรายสีทอง ทะเลสีครามและนกนางแอ่น และข้างใต้มีลายมือบรรจง
เขียนว่า ‘นกนางแอ่นจะน�ำความสุขมาให้’
ผู้จัดการถึงกับกลั้นน�้ำตาไม่อยู่ เธอกอดแม่ของเมโลนี
ทุกวันนี้ ภาพนั้นแขวนอยู่เหนือโต๊ะท�ำงาน เพื่อที่เธอจะได้เห็นมัน
ตลอดเวลา เพราะมันเป็นของขวัญที่สอนให้เธอรู้จักความสุข
l

l

l

บางครั้งดูเหมือนว่าเราจะต้องพบกับเรื่องเศร้าก่อน

จึงจะตื่นจากชีวิตประจ�ำวันอันวุ่นวายและได้พิจารณาว่าอะไรที่ส�ำคัญ
จริง ๆ ส�ำหรับเรา เรามักยุ่งเกินกว่าที่จะชื่นชมความสวยงามของปัจจุบัน
ขณะและขอบคุณคนที่อยู่รอบข้าง
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เมื่อโชคชะตาพลิกผัน
หลายคนเคยประสบกับเรื่องเศร้าและต้องรับกับความพลิกผันของ
โชคชะตา บางครั้งก็เกิดเรื่องที่เราไม่เข้าใจ บางอย่างก็เกินก�ำลังของเรา
ภัยพิบัติ โรคภัยไข้เจ็บและความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่มีใครหนี
จากสิ่งเหล่านี้พ้น แล้วเราจะรับมืออย่างไร เราจะหาค�ำอธิบาย ต่อว่า
พระเจ้า หรือพยายามหา “ด้านดี” ในสถานการณ์เช่นนั้น

เมื่อโรบิน ลูกสาวของ จอร์จ และ บาร์บารา บุช เสียชีวิตตอน

อายุสามขวบ สามีภรรยาทั้งสองรับมือกับเรื่องนี้ได้อย่างน่าชื่นชม “เรา
ดีใจที่โลกซึ่งลูกสาวของเราเคยหัวเราะและวิ่งเล่นเป็นโลกของเราเช่นกัน
เราจึงไม่อยากเสียใจกับการจากไปของเธอ แต่ขอบคุณส�ำหรับช่วงเวลาที่
เราได้อยู่ร่วมกัน จอร์จและฉันรักและเห็นคุณค่าของมนุษย์ทุกคนมากขึ้น
ก็เพราะโรบิน เธอยังมีชีวิตอยู่ในหัวใจ ความทรงจ�ำและทุกการกระท�ำ
ของเรา เราจะไม่ร้องไห้ถึงเธออีกแล้ว เพราะเธอเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่
มีความสุขและสดใสของเราต่างหาก”

มีความสุขกับปัจจุบัน
เราควรตระหนักให้บอ่ ยขึน้ ว่าทุกคนทีเ่ ราได้พบมีคณ
ุ ค่ามากแค่ไหน
และทุกชั่วขณะที่เราได้สัมผัสนั้นพิเศษอย่างไร น่าเสียดายที่เรามองหลาย
อย่างเป็นเรื่องธรรมดาและเชื่อไปว่าตนเองมีเวลามากมายไม่จบสิ้น
ต่อเมือ่ ได้พบกับความสูญเสีย เราจึงตระหนักว่า แท้จริงแล้ว เวลา
ทุกชั่วขณะเป็นของขวัญที่เรามองข้ามไป เพราะเรามัวแต่ไปจดจ่ออยู่กับ
ความกังวลและสิ่งที่คิดว่า “ส�ำคัญกว่า”
เราลองถอยออกมาดูสิ ทุกครั้งที่กังวลและมีปัญหา เราควรถาม
ตนเองว่า ในอีกห้าปี เรื่องนี้จะยังส�ำคัญไหม ค�ำตอบคืออาจจะไม่ อย่าง
มากก็เหลือแค่สุขภาพทรุดโทรมเมื่อเราให้เรื่องนั้นมากัดกินมากเกินไป
และท�ำเรื่องไม่ส�ำคัญให้เป็นเรื่องใหญ่โตเกินไป
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แต่สิ่งที่จะยังคงอยู่กับเราคือทุกชั่วขณะที่ประทับใจเรา “Magic
Moments” มันเป็นช่วงเวลาปัจจุบันขณะที่มหัศจรรย์ที่ให้ความสุขและ
สงบ ซึ่งเราปล่อยให้โอกาสเช่นนั้นผ่านไปบ่อยเพียงใด...

ข้อบกพร่องของการบริหารเวลาสมัยใหม่
แ ม้ แ ต่ ก ารบริ ห ารเวลาที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ตลอดเวลา ก็ ยั ง มี ข ้ อ
บกพร่องอยู่สี่ประการ นั่นคือ
1. แม้จะมีการวางแผนและเข้าอบรมเรือ่ งบริหารเวลามามากมาย แต่
หลายคนมีเวลาน้อยกว่าเดิม หลายคนคิดว่าการบริหารเวลาที่
ประสบความส�ำเร็จคือการท�ำให้มนุษย์อัดกิจกรรมที่ต้องท�ำในหนึ่ง
วันได้มากกว่าเดิม ซึ่งกลายเป็นว่าแทนที่จะได้เวลามากขึ้นกลับมี
เวลาน้อยลง เทคนิคการบริหารเวลาส่วนใหญ่กลับยิ่งขโมยเวลาไป
มากกว่าเดิม
2. การให้น้�ำหนักกับการประหยัดเวลาไม่ก่ีนาที ขณะที่หลายคนใช้
เวลาสูญเปล่ากันเป็นปี คนทีไ่ ม่เห็นเป้าหมายของตนเอง แต่บริหาร
เวลาได้เก่งก็รังแต่จะไปถึงเป้าหมายที่ผิดเร็วขึ้น วิธีนี้ท�ำให้เรา
พยายามท�ำเรื่องไม่ส�ำคัญให้เก่งขึ้น แต่ละเลยสิ่งส�ำคัญที่สุด
นั่นคือการค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่มีความหมายต่อเราจริง ๆ เรา
ยกย่องนาฬิกาแต่ละเลยเข็มทิศ เราไม่ได้สังเกตเลยว่าท�ำอย่างนี้จะ
พลาดอะไรไปบ้าง และเพิ่งมารู้สึกตัวเอาตอนที่สายไปแล้ว
3. สิ่งที่เกิดโดยไม่ได้คาดหมายมักถูกเหมารวมว่าเป็น “เรื่องที่
ขัดจังหวะ” ถ้าคิดแบบนี้ แม้แต่คนที่เรารักก็ยังถูกมองว่าเป็น
“เรื่องกวนใจ” แต่ความคิดเช่นนี้ย่อมเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาหาก
อยู่ภายใต้อ�ำนาจของหมายก�ำหนดการ ก�ำหนดการควรรับใช้เรา
ไม่ใช่เรารับใช้หมายก�ำหนดการ คนที่จดจ่ออยู่แต่กับเป้าหมาย
แผนการและก�ำหนดการอย่างตายตัวจะอยู่แต่เพื่ออนาคตเท่านั้น
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สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวคือ ในอนาคตเขาก็จะอยู่เพื่ออนาคตเช่นกัน
หมายความว่าเราจะไม่มีทางมีความสุขกับปัจจุบันเลย และจะมอง
ไม่เห็นคุณค่าของมนุษย์คนอืน่ ทัง้ ที่ “คน” ต่างหากคือสิง่ ทีส่ ำ� คัญ
ที่สุด
4. เรามักรู้สึกผิดเวลาไม่ท�ำอะไรเลย เราตกอยู่ในกับดักธุระยุ่ง คน
ที่ไม่ได้ท�ำโน่นท�ำนี่ตลอดเวลาจะรู้สึกเบื่อ แต่ท่ีจริงแล้ว คนที่มอง
ว่าทุกวันและทุกชั่วขณะเป็นโอกาสและของขวัญ จะไม่มีวันรู้สึกเบื่อ
เขารูว้ า่ เวลาเป็นเรือ่ งทีแ่ ตกต่างไปตามแต่ละบุคคล ความเบือ่ หน่าย
จะเกิดแต่กับคนที่ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันและไม่มองสถานการณ์อย่าง
ถูกต้อง จึงไม่สามารถมีส่วนร่วมกับมันได้อย่างแท้จริง

มีเวลา เพื่อจะพัก เพื่อจะไตร่ตรอง
เพื่อจะไม่ท�ำอะไรเลย
ผู้ชนะจะดีใจด้วยซ�้ำหากบางครั้งเวลาดูเหมือนจะหยุดนิ่ง เพราะ
จะได้มโี อกาสสัมผัสกับปัจจุบนั ขณะอย่างรูส้ กึ ตัวและเข้มข้นมากขึน้ เหมือน
ส่องแว่นขยาย ผู้ชนะมีความสุขแม้แต่กับการพัก ซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้
อยู่นิ่งและจะได้ไตร่ตรองเรื่องส�ำคัญ
เราไม่ต้องท�ำอะไรตลอดเวลาก็ได้ บางครั้งเราอยู่เฉย ๆ บ้างก็ได้
แต่คนที่อยากท�ำโน่นท�ำนี่ตลอดเวลา เขาคนนั้นอาจจะต้องการหาอะไร
เบี่ยงเบนจากสิ่งที่เป็น เขาอาจไม่ต้องการครุ่นคิดและจัดการตนเอง
เราต้องการเวลาพักเช่นนี้เพื่อคิดถึงคุณค่าของตนเองมากขึ้น เพื่อ
ที่จะพิจารณาว่าตนเองอยากเดินไปทิศทางไหน เราต้องหยุดเป็นระยะ
เสมอเพื่อจะได้ไม่ถูกพัดพาไปในพายุแห่งความเร่งด่วน ความเร่งด่วน
มักจะ “เสียงดัง” ซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องส�ำคัญ แต่ในช่วงเวลาสงบ เรา
จะสามารถแยกความแตกต่างได้และเลือกทางทีเ่ ห็นว่าส�ำคัญส�ำหรับตนเอง
ซึ่งท�ำให้เราจะสามารถแยกเรื่องส�ำคัญจริงกับส�ำคัญปลอมได้อีกครั้ง
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เราต้องการเวลาพักเช่นนัน้ เพือ่ จะได้คดิ ถึงคนทีส่ ำ� คัญต่อเรามากขึน้
ไม่มีอะไรแทนที่ชั่วขณะวิเศษของเวลาที่เราได้สัมผัสพร้อมกับคนส�ำคัญ
เหล่านี้ และไม่มีอะไรจะท�ำให้ชีวิตของเรารุ่มรวยได้แบบนั้น

“วันนี้” คือโอกาส
ปัจจุบันการจมปลักกับอดีตดูเหมือนเป็นเรื่อง “ธรรมดา” ไปเสีย
แล้ว เรามักเสียใจกับอะไรบางอย่าง หรือไม่ก็อยู่กับอนาคต เราพยายาม
เตรียมตัวรับมือกับมัน แน่นอน นัน่ เป็นสัญญาณของความก้าวหน้าหากเรา
วางแผนระยะยาวและท�ำงานเพือ่ อนาคตทีด่ กี ว่า แต่ความคิดเช่นนีอ้ าจเป็น
กับดักและมักเป็นเสมอเมื่อเราไม่สัมผัสความสวยงามของปัจจุบันอีกแล้ว
เวลาวันนี้จึงเป็นโอกาสเดียวที่ไม่ย้อนกลับมาอีกแล้ว เป็นโอกาสที่
จะใช้เวลาดี ๆ อยู่กับคนที่คุณให้ความส�ำคัญ เป็นโอกาสที่จะท�ำงานเพื่อ
สร้างความฝันและเป้าหมาย โอกาสเพื่อจะมีความสุข ดังนั้นคุณจึงควร
คิดว่าจะท�ำอย่างไรเพื่อจะอยู่กับวันนี้อย่างมีสติมากกว่าวัน “ปกติ”
หลายอย่างขึ้นอยู่กับการมองของเรา เด็กหญิงคนหนึ่งยังอยู่ในป่า
แม้ว่าฝนจะตกหนัก แม่ของเธอจึงออกตามหาด้วยความเป็นห่วง ในที่สุด
เมื่อได้พบลูกสาว เธอเห็นภาพประหลาดคือ ทุกครั้งที่ฟ้าแลบ ลูกสาว
ของเธอจะยืนจ้องท้องฟ้าและยิ้ม แม่ถามว่า “ลูกไม่กลัวฟ้าแลบเลยหรือ”
“ไม่ค่ะ” เด็กหญิงตอบ “ก็พระเจ้าก�ำลังถ่ายรูปหนูอยู่”
หากวันนีค
้ ณ
ุ พบเรือ่ งร�ำคาญใจ อย่าคิดว่ามันเป็นเรือ่ งใหญ่โต อย่า

ปล่อยให้อะไรมาท�ำลายอารมณ์ดี ๆ ของคุณ บอกตัวเองว่า เรื่องแย่ที่สุด
ทีเ่ กิดกับเราวันนีค้ อื การมีวนั ทีว่ เิ ศษ เปลีย่ นความหงุดหงิดเป็นความงดงาม
จงมีอ�ำนาจเหนือสถานการณ์ อย่าปล่อยให้เรื่องไม่ดีมีอ�ำนาจเหนือคุณ
เบนจามิน ดิสราเอลิ เคยบอกว่า “เรื่องเล็กน้อยย่อมส่งผลกระทบต่อ
คนใจเล็ก” หากเราไม่ยอม ก็จะไม่มีสิ่งใดหรือใครมาพรากสมบัติล�้ำค่า
ที่วันนี้มอบไว้ให้เราได้
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ในต�ำนานโบราณ นักเล่นแร่แปรธาตุสามารถเปลี่ยนตะกั่วและดิน
ให้เป็นทองได้ ความคิดนี้น่าสนใจ คนที่ประสบความส�ำเร็จก็เหมือนกับ
นักเล่นแร่แปรธาตุ พวกเขาจะเปลี่ยนสถานการณ์ให้เป็นช่วงเวลาทองได้

ส�ำนึกรู้คุณ
คุณรู้ความลับของคนที่มีความสุขหรือเปล่า คนที่ผิวปากและ
ฮัมเพลงเวลาเจอพายุน่ะ เคล็ดลับของคนมีความสุขคือ ความสามารถที่
จะมองปัจจุบันขณะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ และรู้สึกขอบคุณกับมัน
“วันนี้” เป็นโอกาสที่จะรู้ส�ำนึกคุณ เราสามารถรู้สึกขอบคุณอะไร
ได้มากมาย ขอบคุณคนที่เรารักและรักเรา ขอบคุณส�ำหรับชัยชนะที่มีค่า
ขอบคุณที่สุขภาพแข็งแรงที่ยังเดินเหินได้ มองเห็นและได้ยิน กินอาหาร
ได้โดยไม่ต้องให้คนช่วย และมีอาหารกิน ขอบคุณที่ยังพูดได้ มีอะไรให้
ขอบคุณไม่สิ้นสุดเลย เห็นแล้วหรือยังว่าคุณร�่ำรวยแค่ไหน และวันนี้ได้
มอบของขวัญให้คุณมากมายเพียงใด
เข้าใจเสียทีว่าเราเห็นเรื่องมหัศจรรย์เป็นของตายมานาน แม้แต่
กับคนทีอ่ ยูร่ อบตัว และเราไม่ควรเห็นพวกเขาและสิง่ เหล่านัน้ เป็นของตาย
ผูช้ นะจะมีความสุขกับทุกวันเหมือนเป็นโอกาสเพียงครัง้ เดียว พวก

เขาจะมองและให้ความส�ำคัญกับคนรอบตัวอย่างที่ควรจะเป็น นั่นคือ
เป็นของขวัญและเป็นความมหัศจรรย์ พวกเขาได้รับพลังโดยการให้ความ
ส�ำคัญกับสิ่งเรียบง่ายซึ่งเป็นพื้นฐานของชีวิต พวกเขาส�ำนึกรู้คุณและ
ไม่ปล่อยให้ความหงุดหงิดมาพรากความงดงามของชีวิตไป ผู้ชนะจะใช้
ประโยชน์ของวันนี้อย่างเต็มที่
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l

แบบฝึกหัด l

ฉันจะใช้เวลา “วันนี้” อย่างมีสติและใช้ “วันนี้” เป็นโอกาส
โดยการท�ำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. วันนี้ฉันจะมีสตินึกถึงคนที่เติมเต็มชีวิตของฉัน ฉันจะพยายามอยู่
ใกล้คนเหล่านี้และใช้เวลากับเขาราวกับจะไม่ได้พบเห็นไปอีกนาน
2. หากวันนี้เจอรถติดหรือเรื่องแย่ ฉันจะเปลี่ยนความหงุดหงิดให้
เป็นความสุข ฉันจะเปลี่ยนเรื่องแย่ที่สุดในวันนี้ให้เป็นวันที่วิเศษ
3. วันนี้ฉันจะเขียนรายการ 25 อย่างที่รู้สึกขอบคุณ ซึ่งจะช่วยให้
ฉันรักชีวิตมากขึ้น และรู้สึกเต็มเปี่ยม แทนที่จะใช้เวลาเปล่า
ประโยชน์ไปกับการรอคอย วันนี้ฉันจะพักเพื่อนึกถึงอีกหลายเรื่อง
ที่ฉันรู้สึกขอบคุณ วิธีนี้จะท�ำให้ทุกการรอคอยกลายเป็นของขวัญ
4. วันนี้ไม่ได้เป็นวันธรรมดา แต่ฉันจะได้อะไรจากมัน ฉันตัดสินใจ
ตอนนี้ที่จะมองวันนี้เป็นโอกาส และใช้ให้เป็นประโยชน์ ในวันนี้
ฉันจะมองทุกชั่วขณะเป็นการเพิ่มคุณค่า การได้พบกับทุกคนเป็น
ของขวัญ ทุกนาทีคือโอกาส ทุกวินาทีที่ได้อยู่กับคนรักคือความ
มหัศจรรย์
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กฎข้อ 4
: จดจ่อกับกิจกรรมที่สร้างรายได้
วันหนึ่ง ขณะที่ลูกศิษย์คุยกับอาจารย์เรื่องงานและ

ผลของงาน มีค�ำถามหนึ่งที่ศิษย์สนใจเป็นพิเศษ คือ อะไรเป็นเกณฑ์
ส�ำคัญในการก�ำหนดรายได้
อาจารย์ชี้ไปที่ต้นไม้และถามศิษย์ว่า “นั่นอะไร”
“ต้นมะเดื่อครับ” ศิษย์ตอบ
อาจารย์ถามต่อว่า “มันออกผลหรือเปล่า”
ศิษย์แปลกใจกับค�ำถามนี้และตอบว่า “ไม่เลยครับ ขนาดฤดูร้อน
แล้วมันก็ไม่ออกผล”
อาจารย์จึงบอกว่า “ถ้าอย่างนั้น มันก็เป็นต้นไม้ไม่มีประโยชน์ มัน
ไม่มีสิทธิ์จะอยู่ในสวนของเรา ตัดมันทิ้งเสีย”
l

l

l

อะไรเป็นตัวก�ำหนดรายได้ของเรา หลายคนไม่เข้าใจว่า

สุดท้ายใครเป็นคนจ่ายเงินให้เรา คนจ่ายเงินคือผูบ้ ริโภคหรือเรียกอีกอย่าง
ว่าตลาด เราจะได้รับเงินแลกกับคุณค่าที่เราน�ำสู่ตลาด
แต่ก็มีคนอ้างเสมอว่าตนเองมีคุณค่ามากกว่ารายได้ปัจจุบัน ถ้าเช่น
นั้น พวกเขาก็ต้องพิสูจน์ค�ำกล่าวอ้างแบบนั้น ตลาดจะจ่ายเงินให้แต่ละ
คนตามคุณค่า คุณค่าของคุณมีเท่าไหร่ คุณเท่านั้นเป็นคนก�ำหนด

“ผล” เกิดจาก “กสร” (กิจกรรมสร้างรายได้)

คุ ณ ค่ า ทางเศรษฐกิ จ มั ก จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
เพราะสุดท้ายผลเท่านั้นที่จะได้เงิน ไม่ใช่เจตนาดีและความพยายามที่ดี
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แม้แต่ค�ำขอโทษและข้อแก้ตัวก็ไม่ได้รายได้ ดับบลิว เคลเมนต์ สโตน
นักธุรกิจใหญ่ กล่าวว่า “เวลาท�ำงาน ผมฝึกให้ตนเองตัดสินคนตามผล
ของการท�ำงาน ผลงานจะบอกอะไรได้ชัดเจนกว่าค�ำพูดสวยหรู”
คุณอยากมีรายได้เพิ่มหรือเปล่า ถ้าเช่นนั้น คุณก็ต้องเพิ่มคุณค่า
ในตลาดของตนเองโดยการท�ำผลงานให้มากขึ้น วิธีดีที่สุดคือจดจ่อกับ
“กสร” (กิจกรรมสร้างรายได้) หลักการพาเรโต (Pareto) ค้นพบว่า 80
เปอร์เซ็นต์ของรายได้ของเราเกิดจากกิจกรรม 20 เปอร์เซ็นต์ หมายความ
ว่าเราใช้เวลาเปล่าประโยชน์ไปถึง 80 เปอร์เซ็นต์ หรือไม่ได้ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดนั่นเอง
อะไรคือ 20 เปอร์เซ็นต์มหัศจรรย์ในงานของคุณที่สร้างผลงานได้
ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ นักขายหลายคนลดระดับตนเองให้กลายเป็นตัวตลก
เพราะพวกเขาไม่กล้าถามลูกค้าเพื่อปิดการขาย มีคนท�ำงานหลายคนใช้
เวลาจ�ำนวนมากหลายชั่วโมงแค่ท�ำระบบจัดเก็บเอกสารให้ดีขึ้น แทนที่จะ
ใช้เวลาในการท�ำให้เกิดรายได้ หัวหน้าหลายคนต้องมาท�ำงานแทนพนักงาน
ทัง้ ทีต่ อ้ งแลกกับกิจกรรมสร้างยอดขายและก�ำไรทีแ่ ท้จริง ผูช้ นะจะใช้เวลา
80 เปอร์เซ็นต์ ไปกับกิจกรรมสร้างรายได้ วิธีนี้ท�ำให้พวกเขาเพิ่มก�ำลัง
การผลิตได้
ทุกอาชีพย่อมมีหน้าที่ส�ำคัญ มีกิจกรรมไม่กี่อย่างที่สุดท้ายแล้วจะ
เป็นตัวก�ำหนดรายได้ เราต้องให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมเหล่านี้ น่า
ประหลาดมากที่ “กสร” ส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องยาก เราจะเห็นได้ว่าผู้ชนะ
ไม่ใช่คนที่ท�ำเรื่องยากได้เก่ง แต่ท�ำเรื่องง่ายบางอย่างได้เก่งเป็นพิเศษ ที่
ส�ำคัญคือ พวกเขาลงมือท�ำ!
ลองถามตัวเองบ่อย ๆ ว่าต้องท�ำอะไรให้มากขึน้ เพือ่ เพิม่ รายได้ คุณ
จะได้ค�ำตอบเสมอว่า ลงมือท�ำสิ!
อะไรฉุดรั้งคนส่วนใหญ่ไม่ให้ใช้เวลาอีก 80 เปอร์เซ็นต์ กับ “กสร”
มากขึ้น ความกลัวล้มเหลวนั่นเอง ความล้มเหลวอาจมีเหตุผลอยู่สอง
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หนังสือขายดี 3 เลม
โดย โบโด

เชฟเฟอร Bodo Schäfer
นักเขียนหนังสือขายดีีกวา 10 ลานเลมทั่วโลก และติดอันดับ
ขายดีในเยอรมนีนานกวา 5 ป เกิดที่ประเทศเยอรมนี สามารถ
บริหารเงินเปลี่ยนชีวิตจากคนยากจน ใหกลายเปนคนร่ำรวยได

วิธีสรางอิสรภาพการเงิน

มีเงินลาน ใน

“คุณรูไหมตอนไหนลำบากที่สุด
ก็ตอนที่คุณไมมีเงินไง!
ตอนนั้นเงินจะสำคัญที่สุด...
ดังนั้น จงสรางฐานะโดยเร็ว

อยาลืมเปนอันขาดวา ความร่ำรวย

วิธีคิด วิธีรวย

- เรียนรูเรื่องที่จะทำใหคุณมั่งคั่ง
- วิธีเพิ่มรายไดของคุณ
- ทัศนคติที่สำคัญที่สุดที่ทำใหมีเงิน
- วิธีจัดการกับปญหาหนี้สิน
- วิธีเก็บออมเงินเพื่อทำใหร่ำรวย
- ความมหัศจรรยของดอกเบี้ยทบตน
- วิธีวางเปาหมายทางการเงิน 3 แบบ

หนังสือขายดียอดขาย 10 ลานเลม แปลไปแลวกวา 35 ประเทศทั่วโลก

หมานอย

สอนรวย
Ein Hund namens Money

เร�องราวของ หมานอย กับ เด็กหญิงคีรา
ที่สอนวิธีคิดในเร�องการเงิน และการลงทุน

- วิธีตั้งเปาหมายและจินตนาการใหสำเร็จ
- วิธีหาเงินจากสิ่งที่ชอบ และชนะอุปสรรค
- เรียนรูกฎ 4 ขอ วิธีใชเงินเปน
- เริ่มตนลงทุนและกลาทำในสิ่งที่ “กลัว”
- วิธีคิดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงตนเอง

ยอดขาย 7 ลานเลมทั่วโลก แปลไปแลว 25 ภาษา
“เจาหานตัวนี้

ก็เปรียบเหมือนกับเงินของหนู
ถาหากหนูเอาเงินไปลงทุน
หนูก็จะไดดอกเบี้ย
ซึ่ง ‘ดอกเบี้ย’ ที่ออกมา
ก็คือ ‘ไขทองคำ’ ไงจะ”

- วิธีเขียน “บันทึกความสำเร็จ”
- เริ่มลงทุนตามหลักการ “หานทองคำ”
- วิธีคิดในเรื่องเงินที่พอแมไมไดสอน
- สอนวิธีจัดการเงินตั้งแตยังเล็ก
- เริ่มตนชีวิตใหม กับอิสรภาพทางการเงิน
ราคา 165.- (176 หน
า)

ราคา 240.-

(304 หนา)

เปนสิทธิโดยกำเนิดของคุณ
ชีวิตคุณควรจะสดใส ไมใชลำบาก
จงปนชีวิตคุณใหเปนผลงานชิ้นเอก
จงพิสูจนใหตนเองและคนอื่นเห็นวา
คุณสามารถมั่งคั่งไดภายใน 7 ป”

ป

Der Weg zur finanziellen Freiheit

Die Gesetze der Gewinner

ราคา 199.-

ราคา 165.-

(224 หนา)

(176 หนา)

: Erfolg und ein erfülltes Leben

Download ตัวอยาง

PDF เพ�ออานกอนซื้อที่ www.BeeMedia.co.th

(240 หนา)
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ราคา 220.-

วิธีปฏิบัติ

และวางแผนการใชเวลา

ทุกวันตั้งแตเชา เพ�อเพิ่มประสิทธิภาพ
และมีชัยชนะในแตละวัน กอนมื้อเชา

- โปรแกรม 30 วัน เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง
- ขอดี 10 ประการ จากการตื่นเชา
- วิธีทำใหคุณกลายเปนคนที่ตื่นเชา
- เริ่มตนตามหาความยิ่งใหญใหตัวคุณ
- สรางอุปนิสัยที่ดีใหติดตัวไปตลอด
- 7 ขั้นตอน เพื่อเปลี่ยนคุณเปนคนใหม
- วิธีลุกจากที่นอนดวยความกระตือรือรน

“คุณพรอมที่จะมีชัยชนะในแตละวันกอนมื้อเชาหรือยัง

การลุกจากที่นอนแตเชาตอนตี 5 เปนใบเบิกทางไปสู
การมีชีวิตที่ดีอยางอัศจรรยได เปรียบเสมือนบานพับตัวเล็ก
ที่ชวยเปดประตูบานใหญ เพราะชวยใหมีศักยภาพในการ
ทำสิ่งที่ฝนไว และทำใหเปาหมายมีความกาวหนาเปนรูปธรรม
ใหคุณมีชีวิตดีอยางอัศจรรย เขาใกลความเปนตัวตน
ที่เยี่ยมที่สุดและดีที่สุด ไดอยางรวดเร็วเหนือสิ่งอื่นใด”

เคล็ด (ไม) ลับ ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได... (กอน 8 โมงเชา)

Miracle morning

(224 หนา)
ราคา 195.-

ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้น

เมื่อตื่นเชา

“ทุกสิ่งในชีวิตเริ่มตนจาก
อยางไร’

‘คุณตื่นนอนและใชเวลาในชวงเชา

เริ่มตนทุกเชา ดวยกิจวัตรเพ�อความสำเร็จของตัวเอง

นั่นแหละคือกุญแจสำคัญที่สุด ที่จะนำคุณไปสูความสำเร็จ”

THE Miracle morning : THE NOT-SO-OBVIOUS SECRET GUARANTEED
เขียนโดย : Hal Elrod
TO TRANSFORM YOUR LIFE (BEFORE 8 AM)

- ไดเวลาตื่นขึ้น เพื่อปลดปลอย
ศักยภาพขั้นสูงสุดในตัวคุณ
- วิธีเปลี่ยนแปลงตนเอง
และตั้งปณิธานทำสิ่งที่แตกตาง

- The Life S.A.V.E.R.S. 6 ประการ ที่ชวย
คุณออกจากชีวิตที่ใชศักยภาพไมเต็มที่
- ความลับที่แทจริงสำหรับสรางอุปนิสัย
ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ (ภายใน 30 วัน)
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วิธี

บริหารเวลา
ราคา 89.-

(96 หนา)

ใหค30ุมคMinute
าที่สTime
ุดในแต
ล
ะวั
น
Management

30

- ทบทวนการใชเวลาของคุณในปจจุบัน
และจับโจรขโมยเวลาของคุณใหได
- วิธีวางแผนการใชเวลา
แปลจากซีีรีสขายดี in 30 Minuten wissen Sie mehr!
สรุปยอ - จับประเด็นสำคัญ เพื่อใหคุมคาที่สุดในแตละวัน
เ ข า ใ จ ไ ด ง า ย ๆ ใ น 3 0 น า ที - ใช Mind-Map ใหความคิดเปนระบบ
ภาษาเยอรมัน 30 Minuten Zeitmanagement - รูวาอะไรสำคัญโดยใชหลัก “พาเรโท”

- วิธีจัดลำดับความสำคัญและฝกโอน
หรือกระจายงานใหคนอื่น
- วิธีจัดระเบียบแตละวัน
และวิธีวางแผนการทำงานที่ดีที่สุด
- วางแผนดวยวิธี A-L-P-E-N
- วิเคราะหการใชเวลาดวยหลัก ABC

.- (152 หนา)
ราคา 140

ราคา 125

.- (144 หนา)

หนังสือขายดี ชุด

"ปจจุบันเราอยูในโลกที่มีขอมูลมากและไมมีเวลา
BY JIM RANDEL

จึงทำใหมีเวลาอานหนังสือนอยลง
ดวยเหตุดังกลาวจึงทำใหเขาใจเรื่องตางๆ เพียงผิวเผินเทานั้น หนังสือชุดนี้แกปญหา
ดังกลาว เราอานแทนคุณ เฟนหาประเด็นสำคัญ และคัดกรองจนเหลือเฉพาะหัวใจ
สำคัญ จากนั้นทำใหมีเนื้อหาตรงประเด็น อานสนุกผานการตูนที่อธิบายเขาใจงายๆ"

224 กฎ 30 ข้อ เปลี่ยนวิธีคิดและชีวิต จากคนธรรมดา ให้กลายเป็น “ผู้ชนะ” โดย Bodo Schäfer

หาซือ้ หนังสือได้ทรี่ า้ น SE-ED นายอินทร์ B2S CUBook 7-11 และ ร้านหนังสือชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ
กรณีต้องการซื้อหนังสือจ�ำนวนมากเพื่อใช้แจกหรือมอบเป็นของขวัญของช�ำร่วย ในงานต่าง ๆ
หรือเป็นของขวัญพิเศษส�ำหรับคนที่รักและห่วงใย ท่านสามารถติดต่อขอรับส่วนลดพิเศษได้ที่
มือถือ 089-111-7500 หรือ Line id : @beemedia สั่งซื้อ Online ที่ www.BeeMedia.co.th

